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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ ДДУВС 

від 07.10.2021 № 934 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про практичну підготовку здобувачів вищої освіти  

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, які 

навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб 
 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, які навчаються 

за кошти фізичних або юридичних осіб (далі – Положення) визначає порядок 

організації, проведення та підведення підсумків практики (стажування) 

здобувачів вищої освіти (далі – здобувачі) Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ (далі – Університет), які навчаються за кошти 

фізичних або юридичних осіб, за програмами початкового (короткого циклу), 

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, на 

підприємствах, в установах та організаціях згідно з укладеними угодами, а 

також встановлює правила методичного, виховного та іншого забезпечення 

цього напряму освітньої діяльності. 

1.2. Положення розроблено відповідно до законів України «Про вищу 

освіту», «Про Національну поліцію України», наказу  Міністерства освіти і 

науки України (далі – МОН) від 08.04.1993 № 93 «Про затвердження 

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 

України», а також інших нормативно-правових актів МОН та МВС України, що 

регламентують діяльність закладів вищої освіти (далі – ЗВО) у сфері підготовки 

фахівців. 

1.3. Практична підготовка здобувачів є невід’ємною складовою частиною 

процесу здобуття вищої освіти та здійснюється з метою закріплення і 

поглиблення теоретичних знань, набуття та вдосконалення професійних вмінь, 

навичок і компетентностей, зміцнення мотивації до подальшої професійної 

діяльності. 

Здобувачі можуть самостійно за погодженням з відповідними кафедрами 

або деканату підбирати для себе місце проходження практики. 

1.4. Перелік видів практичної підготовки для кожної спеціальності 

(освітньої програми, прикладної орієнтації (спеціалізації) та їхня тривалість 

проведення визначаються відповідними навчальними планами. 

1.5. Зміст і послідовність етапів проходження практичної підготовки 

визначаються програмами практики (стажування). 

1.6. Ректор для організації практичної підготовки видає наказ, яким 

визначає: період проведення практики (стажування); підприємства, установи та 

організації, до яких буде направлено здобувачів вищої освіти; кількість 

здобувачів; керівників практики (стажування) від Університету, осіб, 

відповідальних за підготовку навчально-методичних матеріалів, проведення 
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інструктажів, інших заходів, пов’язаних з організацією практичної підготовки; 

графіки здійснення контролю за проходженням практики (стажування), а також 

склад комісій із захисту результатів практичної підготовки. 

1.7. Забороняється залучати здобувачів до виконання завдань, не 

передбачених програмою практики (стажування), крім виняткових випадків, 

таких як обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини) – надзвичайні 

та невідворотні обставини, що виникають за певних умов, зокрема викликані 

надзвичайними ситуаціями техногенного, природного, соціального або 

воєнного характеру, стихійним лихом тощо, та  офіційно закріплені на 

законодавчому рівні.  

1.8. Забороняється залучати здобувачів до виконання завдань, які 

пов’язані з ризиком для життя і здоров’я або можуть призвести до 

неправомірних дій здобувачів через їхню недостатню фахову підготовленість, 

переводити їх з одного підрозділу органів, підприємств, установ та організацій 

до іншого без узгодження з керівництвом Університету. 

2. Види практичної підготовки 

2.1. Основними видами практичної підготовки здобувачів вищої освіти 

Університету є: ознайомча практика, навчальна практика, виробнича практика, 

педагогічна практика, переддипломна практика (стажування). 

2.1.1. Ознайомча практика проводиться для здобувачів першого курсу.  

Метою ознайомчої практики є: ознайомлення здобувачів із діяльністю 

органів,  підприємств, установ та організацій; формування розуміння специфіки 

майбутньої професійної діяльності, основ для подальшого засвоєння матеріалу 

під час вивчення спеціальних дисциплін; набуття практичних навичок, що 

відповідають кваліфікаційним вимогам обраної професії; зміцнення мотивації 

до подальшої професійної діяльності. 

Тривалість ознайомчої практики – до 1 місяця. Обсяг годин визначається 

навчальним планом. 

2.1.2. Навчальна практика проводиться для здобувачів другого та 

третього (якщо він не є випускним) курсів. 

Метою навчальної практики є: поглиблення отриманих теоретичних 

знань, набуття та закріплення практичних навичок роботи шляхом самостійного 

виконання здобувачами функціональних обов’язків працівника органів,  

підприємств, установ та організацій, де проводиться практика, сприяння їх 

подальшій адаптації до умов практичної діяльності. 

Тривалість навчальної практики – до 1 місяця. Обсяг годин визначається 

навчальним планом.  

2.1.3. Виробнича практика.   

Метою виробничої практики є: закріплення теоретичних знань, 

отриманих у процесі навчання, формування професійного вміння приймати 

самостійні рішення в певних виробничих умовах, оволодіння сучасними 

методами, формами організації, знаряддями праці в галузі майбутньої 

спеціальності, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та 

творчо їх застосовувати на практиці. 
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Тривалість виробничої практики – до 1 місяця. Обсяг годин визначається 

навчальним планом.  

 2.1.4. Переддипломна практика (стажування) проводиться для 

здобувачів випускного курсу після опанування ними теоретичної частини 

навчального плану та перед атестацією.  

Переддипломна практика (стажування) являє собою завершальний етап 

підготовки фахівців для здобуття певного ступеня вищої освіти відповідно до 

спеціальності (освітньої програми, прикладної орієнтації (спеціалізації)). 

Метою стажування є: поглиблення та закріплення отриманих теоретичних 

знань; формування наочного уявлення стосовно місця та характеру майбутньої 

професійної діяльності, організації, методики і тактики діяльності органів,  

підприємств, установ та організацій, форм їх взаємодії; набуття практичних 

навичок роботи на конкретній посаді, досвіду організаторської, службової та 

виховної роботи.  

Переддипломна практика (стажування) проводиться шляхом призначення 

здобувачів на відповідну посаду та безпосередньо їх участі в організації й 

здійсненні розгляду поточних питань, виконання посадових обов’язків, а також 

виконання конкретних завдань з урахуванням спеціалізації та в обсязі 

обов’язків за посадою, яку вони обрали. 

Тривалість переддипломної практики (стажування) – до 4 місяців. Обсяг 

годин визначається навчальним планом.  

Для здобувачів, які навчаються без відриву від виробництва, Університет 

може передбачити практику тривалістю до 1 місяця. 

2.1.5. Педагогічна (науково-дослідна) практика є складовою частиною 

освітнього процесу та обов’язковим компонентом підготовки фахівців для 

здобуття ступеня вищої освіти магістра. Практика забезпечує поєднання 

теоретичної підготовки з практичною діяльністю. 

Тривалість педагогічної практики – до 1 місяця. Обсяг годин визначається 

навчальним планом.  

3. Права та обов’язки учасників практичної підготовки 

3.1. Університет забезпечує: 

3.1.1. Своєчасне прибуття здобувачів вищої освіти для проходження 

практичної підготовки до органів,  підприємств, установ та організацій, де 

проводиться практика, та призначення керівників практики (стажування) від 

Університету. 

3.1.2. Розробку навчально-методичних матеріалів для проведення 

практичної підготовки та забезпечення ними учасників усіх рівнів. 

3.1.3. Завчасне інформування працівників органів,  підприємств, установ 

та організацій (не пізніше ніж за один місяць до початку практичної підготовки) 

про строки проведення практики (стажування) та кількісний склад здобувачів.  

3.1.4. Направлення до відповідних органів,  підприємств, установ та 

організацій (не пізніше ніж за сім днів до початку практичної підготовки) 

витягів з наказів про проведення практики (стажування). 
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3.1.5. Організаційні заходи (інструктажі, наради тощо) перед виїздом 

здобувачів для проходження практики (стажування) і здійснення контролю за їх 

прибуттям до органів,  підприємств, установ та організацій. 

3.1.6. Ознайомлення здобувачів із системою зворотного інформування 

про хід практики (стажування); контроль за виконанням ними індивідуальних 

планів практичної підготовки, розпорядку дня, своєчасністю підготовки 

необхідної документації тощо. 

3.1.7. Проведення інструктажів та методичних нарад із керівництвом та 

працівниками органів,  підприємств, установ та організацій, до яких 

направляються здобувачі вищої освіти для проходження практики 

(стажування). 

3.2. Керівники практичної підготовки від Університету зобов’язані: 

3.2.1. Контролювати виконання програм та індивідуальних планів 

проходження практики (стажування), перевіряти стан ведення щоденників, 

надавати рекомендації та методичну допомогу здобувачам під час практичної 

підготовки. 

3.2.2. Усебічно вивчати ділові, моральні й особисті якості здобувачів для 

вирішення питань щодо їх здатності у майбутньому виконувати функціональні 

обов'язки на відповідних посадах в органах,  підприємствах, установах та 

організаціях. 

3.2.3. Вивчати умови організації та проведення практики (стажування) 

здобувачів, бути присутніми під час проведення інструктажів та доведення до 

їх відома заходів безпеки, контролювати виконання ними практичних дій. 

Брати участь у підбитті підсумків практики (стажування) здобувачами. 

3.3. Керівники практичної підготовки від Університету мають право: 

3.3.1. Отримувати витяги з наказів про організацію практики 

(стажування). 

3.3.2. Вносити керівництву органів,  підприємств, установ та організацій 

та Університету пропозиції щодо організації та проведення практики 

(стажування). 

3.3.3. Вносити пропозиції керівництву органів,  підприємств, установ та 

організацій щодо заохочення керівників практики (стажування). 

3.3.4. Отримувати інформацію від керівників органів,  підприємств, 

установ та організацій про діяльність здобувачів Університету. 

3.4. Здобувачі зобов’язані: 

3.4.1. Своєчасно прибути для проходження практики (стажування) до 

органів,  підприємств, установ та організацій. 

3.4.2. Виконувати передбачені програмою та індивідуальним планом 

проходження практики (стажування) завдання. 

3.4.3. Вести щоденник та щоденно звітувати безпосередньому керівникові 

практики (стажування) про виконану роботу. 

3.4.4. Ознайомитися із законодавчими та нормативно-правовими актами, 

що стосуються діяльності органів,  підприємств, установ та організацій; 
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формами і методами роботи працівників; функціональними обов’язками за 

посадою, за якою проходять практику (стажування). 

3.4.5. Дотримуватися розпорядку дня, встановленого у підрозділі за 

місцем проходження практики (стажування), правил охорони праці, техніки 

безпеки. 

3.4.6. Дотримуватися вимог законодавства України, нормативно-правових 

актів МВС та МОН України щодо дисципліни і законності, правил особистої 

безпеки, транспортної дисципліни. 

3.4.7. Підготувати звіт за результатами проходження практики 

(стажування) та подати його на погодження і затвердження. 

3.4.8. Повідомляти керівництво Університету у випадках порушень з боку 

працівників органів,  підприємств, установ та організацій за місцем 

проходження практики (стажування) вимог законодавства України, 

нормативно-правових актів МВС та МОН України.  

3.5. Здобувачі мають право: 

3.5.1. Ознайомлюватися зі службовими документами в обсязі завдань, 

визначених програмою та індивідуальним планом проходження практики 

(стажування). 

3.5.2. За погодженням із керівником практики (стажування) від органів,  

підприємств, установ та організацій користуватися технічними та іншими 

засобами. 

3.5.3. Надавати пропозиції керівництву органів,  підприємств, установ та 

організацій та Університету щодо вдосконалення організації та проведення 

практики (стажування). 

4. Навчально-методичне забезпечення практичної підготовки 

4.1. Кафедри, відповідальні за розробку навчально-методичного 

забезпечення практики (стажування) (далі – Кафедра), визначаються наказом 

(дорученням) керівництва Університету. 

4.2. Навчально-методичне забезпечення має такі обов’язкові складники: 

4.2.1. Програма практики (стажування) (далі – Програма).  

Програма визначає: мету і завдання практики (стажування); строки; права 

та обов’язки її учасників; перелік завдань та навичок, яких повинні набути 

студенти (слухачі); методичні рекомендації до проходження практичної 

підготовки; порядок підведення підсумків практики (стажування).  

4.2.2. Щоденник практики (стажування) (далі – Щоденник). 

Щоденник містить: індивідуальний план проходження практики 

(стажування); календарний графік проходження практичної підготовки; 

таблицю для робочих записів; розділи для викладення висновків керівників 

практики (стажування) від органів,  підприємств, установ та організацій та 

Університету, а також осіб, які перевіряли здобувачів під час проходження 

практичної підготовки. 

5. Організація та керівництво практичною підготовкою 

5.1. Відповідальність за організацію та проведення практичної 

підготовки, контроль за проходженням практики (стажуванням) покладається 
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на ректора та керівників органів,  підприємств, установ та організацій, у 

розпорядження яких направлені здобувачі вищої освіти. Навчально-методичне 

керівництво та забезпечення виконання програм практики покладається на 

відповідні кафедри. 

5.2. Під час проходження практичної підготовки здобувачі 

підпорядковуються керівнику органів,  підприємств, установ та організацій, у 

розпорядження якого вони направлені. 

5.3. Кафедра не пізніше ніж за 2 місяці до початку практики (стажування) 

забезпечує підготовку навчально-методичних матеріалів, яка включає: 

5.3.1. Зовнішнє рецензування навчально-методичних матеріалів 

провідними науково-педагогічними працівниками інших закладів вищої освіти, 

досвідченими працівниками органів,  підприємств, установ та організацій. 

5.3.2. Розгляд і схвалення навчально-методичних матеріалів практики 

(стажування) на засіданнях Кафедри та науково-методичної ради Університету. 

Отримання від науково-методичної ради рекомендації до друку та 

впровадження зазначених матеріалів в освітній процес. 

5.3.3. Подання навчально-методичних матеріалів практики (стажування) 

для погодження – представникам відповідних органів,  підприємств, установ та 

організацій, для затвердження – ректорові Університету. 

5.3.4. Звіт з практики (стажування) захищається здобувачем комісією, 

призначеною завідувачем кафедри. До складу комісії (окрім педагогічної 

практики) включаються керівники та досвідчені працівники органів,  

підприємств, установ та організацій та науково-педагогічні працівники 

відповідних кафедр Університету. 

5.4. Тиражування навчально-методичних матеріалів здійснює 

поліграфічний відділ за поданням (рапортом) керівника факультету. Тираж 

замовляється з урахуванням: кількості здобувачів вищої освіти, органів,  

підприємств, установ та організацій, до яких здобувачі направляються на 

практику (стажування); потреб бібліотеки, Кафедр-організаторів та керівництва 

Університету.  

У виняткових випадках за наявності непереборних обставин 

розповсюдження навчально-методичних матеріалів здійснюється 

інформаційно-комунікаційними каналами та за допомогою технологій 

дистанційного навчання. 

5.5. Факультети: 

5.5.1. Перед початком практичної підготовки спільно з представниками 

відповідних кафедр, органів,  підприємств, установ та організацій проводять 

організаційно-методичні інструктажі здобувачів зі складанням відомостей про 

проведений інструктаж з підписами відповідальних осіб та практикантів. 

5.5.2. Не пізніше ніж за тиждень до закінчення практики (стажування) 

складають графік захисту практики (стажування) та погоджують його з 

проректором за напрямом. 
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6. Підведення підсумків практичної підготовки 

6.1. За результатами проходження практики (стажування) здобувачі 

подають до Університету такі документи: Щоденник зі звітом, характеристику-

відгук. 

6.1.1. Щоденник практики (стажування) є засобом фіксації діяльності 

здобувачів під час проходження практики (стажування). Щоденник практики 

(стажування) заповнюється здобувачем особисто (крім розділу «Відгуки осіб, 

які перевіряли проходження практики (стажування)»).  

6.1.2. Звіт за результатами проходження практики (стажування) повинен 

містити відомості про виконання здобувачем програми та індивідуального 

плану проходження практики (стажування). Реквізити, форма та складники 

звіту повинні відповідати чинним нормативно-правовим актам МВС та МОН 

України з оформлення документів. 

6.1.3. Характеристика-відгук обов’язково містить такі дані: обсяг та якість 

виконання Програми та індивідуального плану проходження практики 

(стажування), рівень підготовленості здобувача до виконання службових та 

професійних обов’язків; уміння реалізувати набуті знання на практиці; 

наявність навичок правильного застосування спеціальних і технічних засобів, 

уміння складати службові документи; рівень дотримання дисципліни та 

законності, заходів особистої безпеки тощо; особливості морально-вольових 

якостей, ставлення до роботи загалом; підсумкова оцінка за практику 

(стажування). 

6.2. Загальні підсумки практичної підготовки і заходи щодо її 

вдосконалення обговорюються на засіданнях Кафедр, факультетів, ректорату, а 

також на загальних зборах здобувачів вищої освіти. 

6.3. Здобувачу, який не виконав Програму практики, отримав негативний 

висновок про якість її відпрацювання або незадовільну оцінку під час захисту, 

ректором може бути надано право повторного її проходження в органах,  

підприємствах, установах та організаціях під час канікулярної відпустки. 

Після повторного проходження практики здійснюється її захист. У разі 

повторного невиконання програми практики, отримання негативного висновку 

про якість її відпрацювання або незадовільної оцінки під час захисту практики 

здобувач відраховується з Університету у встановленому законодавством 

порядку. 

6.5. Здобувачі, які отримали незадовільні оцінки за результатами захисту 

стажування, до атестації не допускаються як такі, що не виконали навчальний 

план. 

6.6. Документація, що надається здобувачами для захисту результатів 

практики (стажування), зберігається на Кафедрі протягом одного навчального 

року і знищується у встановленому порядку. 

7. Прикінцеві положення 

7.1. Усі зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом їх 

затвердження наказом ректора Університету. 
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Додаток 1 

до Положення про практичну 

підготовку здобувачів вищої освіти 

ДДУВС, які навчаються за кошти фізичних 

або юридичних осіб, затвердженого 

наказом від  __.___.2021  № _____ 

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

ДНІПРОПЕРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

Кафедра _______________________________________________________ 

факультету ____________________________________________________ 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Начальник  

_________________________ 
(назва органу, підприємств, установ та 

 організацій) 

 
_________________________ 
                 (ініціали, прізвище) 

 

______________ 202___  

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Ректор 

Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 
    _________________________ 
                       (спеціальне звання) 

    _________________________ 
                       (ініціали, прізвище) 

 

______________ 202___ 

 

 

 

ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

____________________________________________________________ 
вид практичної підготовки (ознайомча практика, навчальна практика, стажування) 

 

ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ___-ГО КУРСУ  

ФАКУЛЬТЕТУ (-ТІВ)___________________________ 
 

____________________________________________________________ 
(назва ступеня вищої освіти, за яким здійснюється підготовка) 

____________________________________________________________ 
 (назва, шифр спеціальності)

 ____________________________________________________________ 
(назва освітньої програми, прикладної орієнтації (спеціалізації) 

 
 

 

 

 

Дніпро – 202__ 
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Програма ____________________________________________________ 
 (ознайомчої практики, навчальної практики, стажування) 

в органах, підприємствах, установах та організаціях для здобувачів вищої 

освіти ___ курсу факультету (-тів) _______ / Розробники: _______ За заг. ред. – 

Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 20___. – 

___ с. 

 

 

 

 

Розробники: 

Прізвище, ім’я, по батькові – посада, освітньо-науковий/науковий 

ступінь, вчене звання, спеціальне звання 

 

Рецензенти: 

Прізвище, ім’я, по батькові – посада, освітньо-науковий/науковий 

ступінь, вчене звання, спеціальне звання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри _____________________________ 

протокол від ____.____.20___ № ____ 

 

Рекомендовано до друку Науково-методичною радою  

протокол від ____.____.20___ № ____ 

 

 

 

© Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ, 20___ 
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ЗМІСТ  

 

1. Загальні положення  стор. 

2. Права та обов’язки учасників практичної підготовки стор. 

3. Перелік навичок, яких повинні набути здобувачі під час  

практичної підготовки  

стор. 

4. Методичні рекомендації до проходження практичної підготовки  

4.1. Рекомендації щодо дотримання правил поведінки та професійної 

етики під час проходження практичної підготовки 

4.2. Рекомендації щодо дотримання дисципліни та законності під час 

проходження практичної підготовки 

4.3. Рекомендації щодо набуття здобувачами навичок під час 

практичної підготовки 

4.4. Рекомендації щодо оформлення матеріалів практики (стажування) 

стор. 

5. Підведення підсумків практичної підготовки стор. 

ДОДАТКИ стор. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Практика (стажування), як складова частина освітнього процесу, є 

важливою формою практичної підготовки, у ході якої навчальний процес 

переноситься безпосередньо до органів,  підприємств, установ та організацій та 

максимально наближається до реальної повсякденної діяльності працівників 

НПУ, є етапом навчання майбутніх фахівців для здобуття ступеня вищої освіти 

за певною спеціальністю.  

1.2. Нормативно-правовою базою організації та проведення практики 

(стажування) є: _______________________________________________________ 

1.3. Програма призначена для: 

- керівників органів,  підприємств, установ та організацій; 

- керівників практичної підготовки від Університету; 

- керівників практичної підготовки від органів,  підприємств, установ 

та організацій;  

- здобувачів вищої освіти. 

1.4. Забороняється залучати здобувачів до виконання завдань, що не 

передбачені Програмою практики (стажування) та виконання яких пов’язане з 

ризиком для життя і здоров'я або може призвести до неправомірних дій через 

недостатню фахову підготовленість здобувачів, переводити їх із одного органу,  

підприємства, установи та організації до іншого без узгодження з керівництвом 

Університету. 

1.5. Відповідальність за організацію та проведення практичної 

підготовки, контроль за її проходженням покладається на ректора та керівників 

органів,  підприємств, установ та організацій, у розпорядження яких направлені 

здобувачі. 

1.6. Метою практики (стажування) є: _______________________________ 

1.7. Завданнями практики (стажування) є: ___________________________ 
 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Відповідальність за організацію та проведення практичної підготовки, 

контроль за проходженням практики (стажування) покладається на ректора та 

керівників органів,  підприємств, установ та організацій, у розпорядження яких 

направлені здобувачі. Навчально-методичне керівництво та забезпечення 

виконання програм практики покладається на відповідні кафедри. 

2.1. Університет забезпечує: 

2.1.1. Своєчасне прибуття здобувачів для проходження практичної 

підготовки до органів,  підприємств, установ та організацій та призначення 

керівників практики (стажування) від Університету. 

2.1.2. Розробку навчально-методичних матеріалів для проведення 

практичної підготовки та забезпечення ними учасників усіх рівнів. 

2.1.3. Завчасне інформування органів,  підприємств, установ та 

організацій (не пізніше ніж за один місяць до початку практичної підготовки) 

про строки проведення практики (стажування) та кількісний склад здобувачів;  
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2.1.4. Направлення до відповідних органів,  підприємств, установ та 

організацій (не пізніше ніж за сім днів до початку практичної підготовки) 

витягів з наказів про проведення практики (стажування). 

2.1.5. Організаційні заходи (інструктажі, наради тощо) перед виїздом 

здобувачів для проходження практики (стажування) і здійснення контролю за їх 

прибуттям до органів,  підприємств, установ та організацій. 

2.1.6. Ознайомлення здобувачів із системою зворотного інформування 

про хід практики (стажування); контроль за виконанням ними індивідуальних 

планів практичної підготовки, розпорядку дня, своєчасністю підготовки 

необхідної документації тощо. 

2.1.7. Проведення інструктажів та методичних нарад із керівництвом та 

працівниками органів,  підприємств, установ та організацій, до яких 

направляються здобувачі для проходження практики (стажування). 

2.2. Керівники органів,  підприємств, установ та організацій 

забезпечують: 

2.2.1. Визначення конкретних підрозділів і служб для проходження 

практики (стажування), створення належних умов для її проведення. 

2.2.2. Призначення наказом керівників практики (стажування) від органів,  

підприємств, установ та організацій з осіб, рекомендованих керівництвом 

підрозділу, у якому планується проведення практичної підготовки (закріплення 

здійснюється із розрахунку не більше ніж два здобувачі за одним працівником). 

Копія наказу у триденний строк направляється до Університету. 

2.2.3. Своєчасне інформування керівників підрозділів, до яких 

направляються здобувачі для проходження практики (стажування), про строки, 

мету та порядок організації і проведення практичної підготовки. 

2.2.4. Здійснення постійного контролю за організацією та проведенням 

практичної підготовки, підготовкою пропозицій щодо її вдосконалення, 

підбиття підсумків та аналізу результатів практики (стажування).  

2.2.7. Припинення проходження практики (стажування) та направлення 

здобувача до Університету (з письмовим повідомленням) у разі систематичного 

невиконання ним індивідуального плану проходження практики (стажування), 

недбалого ставлення до виконання службових обов’язків або порушення 

службової дисципліни. 

2.3. Керівники органів,  підприємств, установ та організацій, у яких 

здобувачі вищої освіти проходять практичну підготовку, зобов’язані: 

2.3.1. Подати пропозиції щодо призначення керівників практики 

(стажування) від органів,  підприємств, установ та організацій з числа найбільш 

підготовлених працівників, які мають відповідний кваліфікаційний рівень, 

достатній практичний досвід роботи, високі ділові та моральні якості. 

2.3.2. Представити здобувачів працівникам органів,  підприємств, установ 

та організацій, роз’яснити їх правовий статус. 

2.3.3. Провести інструктажі зі здобувачами, ознайомити їх із завданнями і 

функціями підрозділу, його структурою, внутрішнім розпорядком, заходами 

особистої безпеки та правилами безпеки праці тощо. 
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2.3.4. Формуючи розпорядок робочого дня здобувачів, передбачати час 

для роботи із законодавчими та нормативно-правовими актами (2–3 години на 

тиждень). 

2.3.5. Забезпечити належні умови для виконання здобувачами вимог та 

завдань, визначених Програмою та індивідуальним планом практики 

(стажування), здійснювати контроль за їх реалізацією. 

2.3.6. Забезпечити здобувачів робочими місцями, службовими бланками, 

літературою. 

2.3.7. Проводити виховну роботу зі здобувачами. 

2.3.8. Щотижня розглядати питання організації та проведення практики 

(стажування) здобувачів на нарадах, надавати їм допомогу у виконанні завдань, 

передбачених Програмою та індивідуальним планом проходження практики 

(стажування), готувати пропозиції щодо їх удосконалення. 

2.3.9. Затверджувати характеристики-відгуки на здобувачів. 

2.4. Керівники практичної підготовки від Університету зобов’язані: 

2.4.1. Контролювати виконання Програм та індивідуальних планів 

проходження практики (стажування), перевіряти стан ведення Щоденників, 

надавати рекомендації та методичну допомогу здобувачам під час практичної 

підготовки. 

2.4.2. Усебічно вивчати ділові, моральні й особисті якості здобувачів для 

вирішення питань щодо їх здатності у майбутньому виконувати функціональні 

обов’язки на відповідних посадах в органах,  підприємствах, установах та 

організаціях. 

2.4.3. Вивчати умови організації та проведення практики (стажування) 

здобувачів, бути присутніми під час проведення інструктажів та доведення до 

їх відома заходів безпеки, контролювати виконання ними практичних дій. 

Брати участь у підбитті підсумків здобувачами. 

 

2.5. Керівники практичної підготовки від Університету мають право: 

2.5.1. Отримувати витяги з наказів про організацію практики 

(стажування). 

2.5.2. Вносити керівництву органів,  підприємств, установ та організацій 

та Університету пропозиції щодо організації та проведення практики 

(стажування). 

2.5.3. Вносити пропозиції керівництву підрозділів органів,  підприємств, 

установ та організацій щодо заохочення керівників практики (стажування) від 

органів,  підприємств, установ та організацій. 

2.5.4. Отримувати інформацію від керівників органів,  підприємств, 

установ та організацій про діяльність здобувачів Університету. 

2.6. Керівники практичної підготовки від органів,  підприємств, 

установ та організацій зобов’язані: 

2.6.1. Ознайомити здобувачів з характером і особливостями роботи. 

2.6.2. Здійснювати практичне навчання відповідно до Програми практики 

(стажування) та індивідуального плану проходження практики (стажування), 
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при цьому проводити роботу, спрямовану на формування у здобувачів навичок 

і вмінь, що необхідних для майбутньої професійної діяльності. 

2.6.3. Вести щоденний облік та оцінювати роботи здобувачів, 

контролювати виконання останніми індивідуального плану проходження 

практики (стажування), дотримання внутрішнього розпорядку, ведення 

Щоденників тощо. 

2.6.4. Вивчати рівень теоретичної підготовки, ділові та моральні якості 

здобувачів, їх ставлення до роботи. 

2.6.5. Складати характеристики-відгуки на здобувачів, подавати їх на 

затвердження керівництву підрозділу органів,  підприємств, установ та 

організацій (не пізніше ніж за три дні до закінчення практики (стажування)). 

2.6.6. Узагальнювати підсумки практики (стажування) та подавати звіти й 

характеристики-відгуки на затвердження керівникам підрозділів органів,  

підприємств, установ та організацій. 

2.6.7. Готувати пропозиції щодо вдосконалення організації та проведення 

практики (стажування). 

2.7. Здобувачі вищої освіти зобов’язані: 

2.7.1. Своєчасно прибути для проходження практики (стажування) до 

органів,  підприємств, установ та організацій. 

2.7.2. Виконувати передбачені Програмою та індивідуальним планом 

проходження практики (стажування) завдання. 

2.7.3. Вести Щоденник та щоденно звітувати безпосередньому 

керівникові практики (стажування) про виконану роботу. 

2.7.4. Ознайомитися із законодавчими та нормативно-правовими актами, 

що стосуються діяльності органів,  підприємств, установ та організацій; 

формами і методами роботи працівників; функціональними обов’язками за 

посадою, за якою проходять практику (стажування). 

2.7.5. Дотримуватися розпорядку дня, встановленого у підрозділі за 

місцем проходження практики (стажування), правил охорони праці, техніки 

безпеки. 

2.7.6. Дотримуватися вимог органів,  підприємств, установ та організацій, 

МВС, НПУ та МОН щодо дисципліни і законності, правил особистої безпеки, 

транспортної дисципліни. 

2.7.7. Підготувати звіт за результатами проходження практики 

(стажування) та подати його на погодження і затвердження. 

2.7.9. Повідомляти керівництво Університету у випадках порушень з боку 

працівників органів,  підприємств, установ та організацій за місцем 

проходження практики (стажування) вимог законодавства України, 

нормативно-правових актів МВС, НПУ та МОН України.  

2.8. Здобувачі вищої освіти мають право: 

2.8.1. Ознайомлюватися зі службовими документами в обсязі завдань, 

визначених Програмою та індивідуальним планом проходження практики 

(стажування). 
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2.8.2. За погодженням із керівником практики (стажування) від органів,  

підприємств, установ та організацій користуватися технічними та іншими 

засобами. 

2.8.3. Надавати пропозиції керівництву підрозділу органів,  підприємств, 

установ та організацій та Університету щодо вдосконалення організації та 

проведення практики (стажування). 
 

3. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК, ЯКИХ ПОВИННІ 

НАБУТИ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ПРАКТИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 
Під час практичної підготовки здобувачі повинні набути практичних 

умінь та навичок щодо: _____________________________________________. 
                                                                                         (перелік практичних умінь та навичок визначає Кафедра) 

 

4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОХОДЖЕННЯ  

ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

4.1. Рекомендації щодо дотримання правил поведінки та професійної 

етики під час проходження практики (стажування) 

Під час виконання заходів Програми практики (стажування) й одержаних 

від керівників практики (стажування) доручень здобувачі повинні суворо 

дотримуватися вимог законів, указів Президента України, постанов Кабінету 

Міністрів України й інших нормативних актів МВС, НПУ щодо дотримання 

дисципліни та законності.  

4.2. Рекомендації щодо набуття здобувачами навичок під час 

практичної підготовки 

Під час виконання заходів Програми практики (стажування) й одержаних 

від керівників практики (стажування) доручень необхідно керуватися вимогами 

законів України _____________________________________________________, 

наказами МВС України _______________________________________________. 

4.2.1. З метою успішного проходження практики (стажування) здобувач 

зобов’язаний: ________________________________________________ 

4.2.2. З метою набуття здобувачами професійних умінь та навичок під час 

практики (стажування) рекомендується ознайомитися з: _______________ 

4.2.3. Під час проходження практики (стажування) необхідно 

вивчити: ____________________________________________________________ 

4.2.4. Під час проходження практики (стажування) необхідно взяти 

участь: _____________________________________________________________ 

4.3. Рекомендації щодо оформлення матеріалів практики 

(стажування) 

___________________________________________________________________ 
 

5. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

5.1. За результатами проходження практики (стажування) здобувачі 

вищої освіти подають до Університету такі документи: Щоденник зі звітом, 

характеристику-відгук. 
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5.1.1. Щоденник практики (стажування) є засобом фіксації діяльності 

здобувачів під час проходження практики (стажування). Щоденник  практики 

(стажування) заповнюється здобувачем особисто (крім розділу «Відгуки осіб, 

які перевіряли проходження практики (стажування)»).  

5.1.2. Звіт за результатами проходження практики (стажування) повинен 

містити відомості про виконання здобувачем Програми та індивідуального 

плану проходження практики (стажування). Реквізити, форма та складники 

звіту повинні відповідати чинним нормативно-правовим актам МВС та МОН 

України з оформлення документів (форму звіту надано у Щоденнику). 

Звіт готує здобувач, погоджує його з керівником практики (стажування) 

від підрозділу органів,  підприємств, установ та організацій та керівником 

відповідної служби і затверджує у начальника органу,  підприємства, установи 

та організації. 

5.1.3. Характеристика-відгук обов’язково повинна містити такі відомості: 

обсяг та якість виконання Програми й індивідуального плану проходження 

практики (стажування), рівень підготовленості здобувача до виконання 

службових та професійних обов’язків; уміння реалізувати набуті знання на 

практиці; наявність навичок правильного застосування спеціальних і технічних 

засобів, уміння складати службові документи; рівень дотримання дисципліни та 

законності, заходів особистої безпеки тощо; особливості морально-вольових 

якостей, ставлення до роботи загалом; підсумкова оцінка за практику 

(стажування). 

5.2. Захист практики (стажування) проводиться в Університеті протягом 

перших десяти днів після прибуття практикантів з практики або першого тижня 

наступного семестру навчання, для стажистів – до початку проведення 

атестації. Результати оцінюються комісіями. Під час оцінювання враховуються: 

- зміст характеристики-відгуку, отриманого здобувачем у підрозділі 

органів,  підприємств, установ та організацій; 

- якість підготовки звітних матеріалів; 

- відповіді здобувача на поставлені запитання; 

- результати проведення захисту практики (стажування). 

До складу комісії включаються керівники та досвідчені працівники 

підрозділів органів,  підприємств, установ та організацій, фахівці галузевих 

служб та науково-педагогічні працівники Кафедр. 

5.3. Підсумки практичної підготовки і заходи щодо її вдосконалення 

обговорюються на засіданнях Кафедр, факультетів, ректорату ДДУВС, а також 

на загальних зборах здобувачів вищої освіти. 

5.4. Здобувачу, який не виконав Програму практики, отримав негативний 

висновок про якість її відпрацювання або незадовільну оцінку під час захисту, 

ректором може бути надано право повторного її проходження у підрозділі 

органів,  підприємств, установ та організацій під час канікулярної відпустки. 

Після повторного її проходження практики здійснюється її захист. У разі 

повторного невиконання Програми практики, отримання негативного висновку 

про якість її відпрацювання або незадовільної оцінки під час захисту практики 
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здобувач відраховується з Університету у встановленому законодавством 

порядку. 

5.5. Здобувачі, які отримали незадовільні оцінки за результатами захисту 

стажування, не допускаються до атестації як такі, що не виконали навчальний 

план. 

5.6. Документація, що надається здобувачами для захисту результатів 

практики (стажування), зберігається на відповідних Кафедрах Університету 

протягом одного навчального року і знищується у встановленому порядку. 
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Додаток 1 

до Програми 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

щодо складання характеристики-відгуку на здобувача  

Характеристика складається за 5 днів до закінчення строку практики 

(стажування) безпосереднім керівником практики (стажування), затверджується 

керівником підрозділу органів,  підприємств, установ та організацій та 

посвідчується гербовою печаткою. 

Характеристика повинна містити такі відомості:  

1. Дані здобувача: прізвище, ім’я, по батькові, номер навчальної групи, 

назва факультету.  

2. У якому підрозділі, на якій посаді проходив практику (стажування).  

3. Період проходження практики (стажування).  

4. Обсяг і якість виконання Програми та індивідуального плану 

проходження практики (стажування). 

5. Якість теоретичної підготовки здобувача.  

6. Рівень підготовленості здобувача до виконання службових обов’язків і 

вміння реалізувати набуті знання на практиці.  

7. Наявність навичок тактично правильно застосовувати спеціальні й 

технічні засоби, дотримуватися заходів особистої безпеки, складати службові 

документи. 

8. Особисті морально-вольові якості, дисциплінованість, старанність, 

ділові якості здобувача, ставлення до виконання службових обов’язків.  

9. Професійний, загальний інтелектуальний і фізичний рівень розвитку 

здобувача.  

10. Ставлення до роботи в цілому, виявлені недоліки в роботі, їх причини.  

11. Оцінку за підсумками практики (стажування) за чотирибальною 

системою: «2» – незадовільно, «3» – задовільно, «4» – добре, «5» – відмінно.  

Заохочення та стягнення, які застосовувались до здобувача під час практики 

(стажування).  

12. Рекомендації за підсумками практики (стажування) щодо доцільності 

подальшої роботи здобувача в органах,  підприємствах, установах та 

організаціях. 

13. Пропозиції стосовно поліпшення окремих аспектів підготовки 

фахівців в Університеті. 
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Додаток 2 

до Програми 

 

Витяги з положень нормативно-правових актів 

 
(Перелік нормативно-правових актів та обсяг витягів з них визначає Кафедра) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 
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до Положення про практичну 

підготовку здобувачів вищої освіти 

ДДУВС, які навчаються за кошти фізичних 

або юридичних осіб, затвердженого 

наказом від  __.___.2021 № _____ 

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ  

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ  

 

Факультет __________________________________________________________ 

Кафедра ____________________________________________________________  

 

 

 

 

 

ЩОДЕННИК 

____________________________________________________________ 
вид практичної підготовки (ознайомча практика, навчальна практика, стажування) 

здобувача вищої освіти ___ курсу факультету  ___________________________ 

____________________________________________________________ 
     (прізвище, ім’я, по батькові) 

  ________________  _________________             ______________ 
       (курс/строк навчання)                          (абревіатура назви факультету)                       (шифр навчальної групи)  

 

____________________________________________________________ 
(ступінь вищої освіти, за яким здійснюється підготовка) 

 

 (назва, шифр спеціальності) 

____________________________________________________________ 
(назва освітньої програми, прикладної орієнтації (спеціалізації) 

Наказ про закріплення за підрозділом, у якому буде організовано практику 

____________________________________________________________
(найменування підрозділу, дата та номер видання наказу) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
(період проведення практики/стажування) 

Дніпро - 202__ 
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Щоденник ___________________________________________________ 
                    вид практичної підготовки (ознайомча практика, навчальна практика, стажування) 

 

 у підрозділах органів,  підприємств, установ та організацій здобувачів вищої 

освіти ___ курсу факультету (-тів) ____________ / Розробники: За заг. ред. – 

Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 20___. – 

___ с. 

 

 

 

 

 

Розробники: 

Прізвище, ім’я, по батькові – посада, освітньо-науковий/науковий 

ступінь, вчене звання, спеціальне звання 

 

Рецензенти: 

Прізвище, ім’я, по батькові – посада, освітньо-науковий/науковий 

ступінь, вчене звання, спеціальне звання 

 

 

 

 

 

 

 
 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри _____________________________ 

протокол від ____.____.20___ № ____ 

 

Рекомендовано до друку Науково-методичною радою  

протокол від ____.____.20___ № ____ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

© Дніпропетровський державний університет              

    внутрішніх справ, 20___ 
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 ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри  

_____________________________ 
(назва кафедри) 

_____________________________ 
                        (спеціальне звання) 

___________      _______________ 
         (підпис)                    (ініціали, прізвище) 

__________________ 
                   (дата) 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН 

проходження практики (стажування) здобувача навчальної групи ____________  
                                                                                                                                                           (шифр групи) 

_____ курсу факультету _______________________________________________  
                                                                  (назва факультету) 

___________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Період проходження практики (стажування) 

з _____________ до ______________ 

 
№ 

з/п 
Заплановані заходи 

Відмітка про 

виконання 

1. Ознайомитись 

1.1.   

2. Вивчити 

2.1.   

3. Взяти участь 

3.1.   

4. Виконати 

4.1.   

5. Навчитись 

5.1.   

6. Профорієнтаційна робота 

6.1.   

Здобувач  

навчальної групи _____  __________________ _____________________  
                                      (підпис)             (ініціали, прізвище) 

____________________ 
                   (дата) 

ПРИМІТКИ:  
1. Категорично забороняється приєднувати до матеріалів практики (стажування) документи, що містять 

інформацію з обмеженим доступом, або їх копії. 

2. Відсутність у здобувача щоденника практики (стажування), суттєві порушення вимог щодо його 

заповнення є підставою для недопущення здобувача до захисту результатів практики (стажування). 
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Календарний графік проходження практики (стажування) 

Перший тиждень 
 

ПЛАН РОБОТИ 

на __________________ 20____ 

№ 

з/п 
Заходи 

Час 

виконання 

Оцінка за 

виконання 

    

Здобувач вищої освіти навчальної 

групи ________________________ 

______________________________ 
(підпис, прізвище) 

Керівник практики від підрозділу органу, 

підприємства, установи та організації 

________________________________ 

________________________________ 
(підпис, прізвище) 

ПЛАН РОБОТИ 

на __________________ 20____ 

№ 

з/п 
Заходи 

Час 

виконання 

Оцінка за 

виконання 

    

Здобувач вищої освіти навчальної 

групи _________________________ 

_______________________________ 
(підпис, прізвище) 

Керівник практики від підрозділу органу, 

підприємства, установи та організації 

________________________________ 

________________________________ 
(підпис, прізвище) 

 

Керівник практики від університету  

____________________  __________________ _____________________  
             (посада, звання)     (підпис)             (ініціали, прізвище) 

 

Керівник практики від підрозділу органу, підприємства, установи та організації 

____________________  __________________ _____________________  
             (посада, звання)     (підпис)             (ініціали, прізвище) 

 

 

ПРИМІТКА:  

формується для подальшого друку кількість аркушів, яка відповідатиме кількості тижнів 

(днів), передбачених для проведення практики (стажування). 

Робочі записи під час практики (стажування) 
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Здобувач  

навчальної групи _____ 

__________________ _____________________  
               (підпис)             (ініціали, прізвище) 

____________________ 
                   (дата) 

 
Примітка: у розділі «Робочі записи під час практики (стажування)» зазначаються: 

 підрозділ, у якому здійснено практику (стажування), посада та функціональні обов’язки: 

 заходи, у яких взято участь; 

 практичні навички, отримані під час проходження практики (стажування); 

 перелік документів, які були складені безпосередньо; 

 труднощі та недоліки, що мали місце під час проходження практики (стажування); 

 інша інформація, що впливає на якість проходження практики (стажування). 



 

 

Відгук, оцінка і загальний висновок керівника практики (стажування) 

від підрозділу органів,  підприємств, установ та організацій 

 

 

____________________ ______ _________     _________________________ 
                  (посада)                        (підпис)             (ініціали, прізвище) 

 

Відгук осіб, які перевіряли проходження практики (стажування) 

Дата Відгук 
Підпис, прізвище, 

посада 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Висновок керівника практики (стажування) від університету  

 

 

 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Дата захисту   ____   _______________ 20____ року 

 

Захищено з оцінкою________________________________________________ 

Оцінка:  

за національною шкалою кількість балів за шкалою ЄКТС 

(словами) (цифрами і словами)  

   
 

Керівник практики від університету  

____________________ ______       
________________________________ _ ____________  _________________________ 

                   (посада, звання)          (підпис)             (ініціали, прізвище) 



 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник 

_______________________________ 
(назва підрозділу органу,  підприємства, 

установи та організації) 

____________________________ 
                      (ініціали, прізвище) 

________________ 
                    (дата) 

    М.П.  

 

 

ЗВІТ 

за результатами проходження практики (стажування)  

здобувача навчальної групи ______________  
                                                                               (шифр групи) 

_____ курсу факультету ____________________________________  
                                                                  (назва факультету) 

__________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Зміст звіту: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 



 

Виконано практичних та інших дій під час практики (стажування):  

(перелік визначає кафедра) 

 

 

Пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу та поліпшення 

організації і проведення практики (стажування) в підрозділах органів,  

підприємств, установ та організацій  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Труднощі та недоліки, що мали місце під час проходження практики 

(стажування) 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 
Здобувач  

навчальної групи _____ 

                          __________________ _____________________  
                                     (підпис)             (ініціали, прізвище) 

____________________ 
                   (дата) 

 

 

Керівник практики від підрозділу органів,  підприємств, установ та організацій 

____________________  __________________ _____________________  
        (посада)                              (підпис)             (ініціали, прізвище) 

____________________ 
                   (дата) 

 

ПОГОДЖЕНО 

Керівник відділу (служби) підрозділу органів,  підприємств, установ та 

організацій, де організовано проходження практики 

                                          __________________ _____________________  
                (підпис)                            (ініціали, прізвище) 

____________________ 
                   (дата) 

 

 

Захищено з оцінкою________________________________________________ 
 

 
 


